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WIGRY – GIERŁOŻ – KĘTRZYN – ŚWIĘTA LIPKA – RESZEL – OLSZTYN – OLSZTYNEK – GRUNWALD –  GIETRZWAŁD – OSTRÓDA –  
– KANAŁ ELBLĄSKI – BRODNICA – GOLUB-DOBRZYŃ – TORUŃ –  KRUSZWICA – GNIEZNO – BISKUPIN – POZNAŃ – POLA –  

–  LEDNICKIE – OSTRÓW LEDNICKI –  MUROWANA GOŚLINA – PNIEWY – ROKITNO – ŚWIEBODZIN 

 | TERMIN: 26.06 – 03.07.2021 
 | CENA: 1790 PLN/os. 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WIGRY 

We wczesnych godzinach porannych spotykamy się w wyznaczonym miejscu, pakowanie bagaży i wyjazd w kierunku północnej 
Polski. Po południu dojedziemy na Suwalszczyznę, gdzie zaczyna się Polski Szlak św. Jakuba. Zobaczymy pokamedulski zespół 
klasztorny w Wigrach, należący do najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków tego regionu. Następnie przejazd na nocleg, 
zakwaterowanie i obiadokolacja. 

Dzień 2:  GIERŁOŻ – KĘTRZYN – ŚWIĘTA LIPKA – RESZEL 

Rano, po śniadaniu przejedziemy do Wilczego Szańca w Gierłoży. To znajdujące się w samym sercu Mazur ruiny kwatery głównej 
Adolfa Hitlera, porośnięte lasem. Całość stanowi zamaskowane miasteczko w lesie, w skład którego wchodziło 200 budynków.  
W tym miejscu dokonano również nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Około południa przejazd przez Kętrzyn, miasto na 
szlaku św. Jakuba do Świętej Lipki. Świętolipska Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem 
krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków późnego baroku w północnej Polsce. Wysłuchamy koncertu 
organowego, który ma miejsce każdego dnia. Następnie udamy się do Reszla. Spacer po miasteczku zobaczymy średniowieczny 
zamek (z zewnątrz) oraz trzynawowy Kościół farny Piotra i Pawła. Następnie przejazd na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

Dzień 3:  OLSZTYN – OLSZTYNEK – POLA GRUNWALDU 

Po śniadaniu przejedziemy do Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy starówkę oraz 
Zamek Kapituły Warmińskiej (z zewnątrz), w którym kilka lat spędził sam Mikołaj Kopernik. Nawiedzimy Bazylikę św. Jakuba 
Apostoła. Kolejno udamy się do Olsztynka. Tu zwiedzimy skansen etnograficzn. Wśród wspaniałej przyrody podziwiać będziemy 
obiekty dużej i małej architektury z terenów Warmii i Mazur. Z Olsztynka przejedziemy na Pole Bitwy pod Grunwaldem. Do dziś 
na Pola Grunwaldzkie przyjeżdżają tysiące turystów, aby na własne oczy zobaczyć miejsce tego wspaniałego tryumfu i dokładnie 
przestudiować przebieg bitwy. Wieczorem przejazd na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

Dzień 4:  GIETRZWAŁD – OSTRÓDA – KANAŁ ELBLĄSKI 

Rano śniadanie, następnie zwiedzimy sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie miały miejsce objawienia maryjne, jedyne na ziemiach 
polskich oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Objawienia miały miejsce 19 lat po objawieniach w Lourdes i trwały od 27 VI 
do 16 IX 1877 r. Nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, kapliczkę z figurką Matki Boskiej 
wybudowaną w miejscu objawień Maryi. Po południu udamy się do Ostródy, aby przepłynąć kanałem Elbląskim do Miłomłynu. 
Odcinek ten wchodzi w skład „Szlaku Papieskiego”. W latach 1957-1958 szlakiem tym pływał Karol Wojtyła. Na jego cześć, na 
śluzie Miłomłyn został postawiony granitowy pomnik oraz posadzono dąb. Powrót na nocleg, obiadokolacja. 

Dzień 5:  BRODNICA – GOLUB-DOBRZYŃ – TORUŃ 
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Po śniadaniu wyruszymy w dalszą wędrówkę szlakiem Camino Polaco. Zaczynając od Brodnicy, gdzie nawiedzimy gotycki Kościół 
św. Jakuba. Następnie przejedziemy przez Golub-Dobrzyń, gdzie zobaczymy (z zewnątrz) krzyżacki zamek z przełomu XIII i XIV w., 
wzniesiony na wzgórzu górującym nad miastem. Po południu dotrzemy do Torunia. Zwiedzanie Starego Miasta. W czasie spaceru 
zobaczymy m.in.: Bramę Klasztorną, Krzywą Wieżę, mury obronne, dom Mikołaja Kopernika (zwiedzanie z zewnątrz), Katedrę św. 
Janów oraz pomnik Mikołaja Kopernika. Na zakończenie dnia nawiedzimy Kościół NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II. Wieczorem przyjazd na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

Dzień 6:  KRUSZWICA – GNIEZNO – BISKUPIN 

Rano, po śniadaniu udamy się do Kruszwicy, aby zobaczyć słynną Mysią Wieżę. Nazwa jej nawiązuje do słynnej opowieści  
o Popielu, legendarnym władcy Polski, którego zjadły myszy. Wieża jest pozostałością po kruszwickim zamku i leży nad jeziorem 
Gopło, rozsławionym przez Juliusza Słowackiego w Balladynie. Kolejno udamy się do Gniezna, gdzie zobaczymy Muzeum 
Początków Państwa Polskiego – popularyzujące wiedzę o historii i kulturze średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem 
początków Państwa Polskiego do końca panowania dynastii Piastów. Następnie zobaczymy słynną Katedrę Gnieźnieńską, gdzie 
koronowano królów polskich. Kolejno przejedziemy do Biskupina – zwiedzanie Muzeum Archeologicznego. Po zakończonym 
zwiedzaniu udamy się na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

Dzień 7:  POZNAŃ – MUROWANA GOŚLINA – POLA LEDNICKIE – OSTRÓW LEDNICKI 

Po śniadaniu przejazd do Poznania, stolicy Wielkopolski. Zobaczymy Rynek z ratuszem, poznańskie koziołki, fontanny, Bazylikę 
Kolegiacką, Wzgórze Przemysława z Zamkiem Królewskim i Kościołem Franciszkanów, Plac Mickiewicza z Zamkiem Cesarskim,  
a także Ostrów Tumski i Bazylikę Archikatedralną. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd przez Murowaną Goślinę, miejscowość na 
szlaku św. Jakuba, gdzie znajduje się kościółek poświęcony Apostołowi. Następnie udamy się na Lednickie Pola, aby zobaczyć 
miejsce corocznych modlitewnych spotkań młodzieży, a na zakończenie dnia odwiedzimy Ostrów Lednicki – wyspę położoną na 
jeziorze Lednica, na której znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Tu najprawdopodobniej 
miał miejsce Chrzest Polski. Wieczorem powrót na nocleg i obiadokolację. 

Dzień 8:  PNIEWY – ROKITNO – ŚWIEBODZIN 

Rano śniadanie. Wyjazd na ostatni odcinek Drogi Polskiej św. Jakuba, prowadzący dalej do Niemiec. Dojedziemy do Pniewy, gdzie 
nawiedzimy Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej i pomodlimy się przy sarkofagu z relikwiami Świętej. Następnie udamy się do 
Rokitna. Modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Ostatnim odcinkiem na szlaku Camino będzie Świebodzin. 
Tu podziwiać będziemy drugą co do wielkości na świecie, mierzącą 33 metry figurę przedstawiającą Jezusa Chrystusa. Po 
zakończonym zwiedzaniu udamy się w drogę powrotną do domu. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych. 

|  CENA ZAWIERA: 

 przejazd komfortowym autokarem: klimatryzacja, barek ( płatny we własnym zakresie ), DVD, WC, rozkładane fotele  

 7 noclegów w hotelach, pensjonatach lub domach pielgrzyma (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 

 wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

 ubezpieczenie Signal Iduna: NNW (10 000 PLN) 

 opiekę doświadczonego pilota 

 przedstawiony program pielgrzymki 

 podatek VAT 
|  CENA NIE ZAWIERA: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek, taksy klimatycznej (łącznie około 300 PLN/os. – płatne  
u pilota w autokarze) 

 napojów do obiadokolacji 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 
i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (90 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na 
pielgrzymkę) 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 wydatków własnych, świadczeń niewymienionych w ofercie 
|  WAŻNE INFORMACJE: 

1.  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

2. Cena skalkulowana dla 30 os. płatnych. 

3.  Gwarantujemy rezerwację Mszy św. w szczególnych miejscach na trasie zwiedzania. 


